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M O T I E   
 
 
Onderwerp:  
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 december 2020  
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 

1. Nederland sinds 29 mei 2019 in een stikstofcrisis verkeert, 
2. De agrarische sector een van de sectoren is die geraakt wordt, 
3. De agrarische sector in staat en bereid is om stikstofemissies te reduceren en hiertoe al de 

nodige stappen zet, 
4. Voor een deel van de agrariërs, de zogeheten PAS-melders, echter een onhoudbare situatie 

is ontstaan, waardoor zij in grote onzekerheid verkeren over het voortbestaan van hun bedrijf, 
5. Zij geheel volgens de destijds geldige regels een melding hebben gedaan van een wijziging 

of uitbreiding van hun bedrijf, ook binnen onze gemeente, 
6. De minister direct na de PAS-uitspraak van de Raad van State heeft toegezegd de PAS-

meldingen te zullen legaliseren, dit tot op heden niet is gebeurd. 
7. De provincie naast het Rijk een regierol heeft op gebiedsniveau waar gewenste economische 

activiteiten en stikstofgevoelige natuur elkaar raken, 
 
van mening dat 

1. De PAS-melders buiten hun schuld zonder geldige natuurbeschermingsvergunning zitten, 
2. Zij daardoor in grote onzekerheid verkeren over de toekomst van hun bedrijf, 
3. Er op korte termijn een einde moet komen aan de onzekerheid voor de PAS-melders, 
4. De Minister van LNV haar toezeggingen moet nakomen, 

 
verzoekt het college 

1. Om op korte termijn met Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland te overleggen met 
als doel het bieden van perspectief aan de PAS-melders; 

2. De provincie te verzoeken om een actieve rol te spelen bij het oplossen van de geschetste 
problematiek door druk uit te oefenen op de Minister van LNV en door actief bij te dragen aan 
mogelijke oplossingen; 

3. De provincie te verzoeken de PAS-melders die zijn geconfronteerd met een tweede ronde 
aan te leveren informatie een onkostenvergoeding te bieden; 

4. Een brief aan de Minister van LNV te sturen met daarin de dringende oproep haar 
toezeggingen gestand te doen en op korte termijn met een oplossing te komen voor de PAS-
melders. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 


